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Piekmomenten 
Waar te beginnen deze week. Het is sowieso een uitdaging om scherp te beginnen, want de muziek en 
bijbehorende sfeer gonzen nog door mijn hoofd. De hele dag al. Na een korte nacht. Maar ik ga een poging 
doen om alle piekmomenten te noemen, want het waren er nogal wat in mijn beleving. 
 
Mijn zaterdag begon deze week bij de Kangoeroes. Om daar te kijken, maar ook om er een cheque in 
ontvangst te nemen van de Kledingbeurs die ieder jaar twee keer wordt georganiseerd in de Lierse sporthal. 
Een prachtig initiatief, waarbij mensen overtollige kleding en andere zaken kunnen verkopen, anderen daar 
dankbaar gebruik van maken door deze voor een schappelijke prijs te kopen, het restant naar een goed doel 
gaat en met de opbrengst van de beurs zelf, diverse verenigingen en stichtingen worden gesteund met een 
mooi bedrag. Zo werd aan Valto 500 euro geschonken, waarmee we bijvoorbeeld weer mooie 
trainingsmaterialen voor de jeugd kunnen aanschaffen. Namens de gehele vereniging bedankt! 
 
Het tweede piekmoment volgde al snel, Sinterklaas en zijn Pieten kwamen weer veilig aan, zonder rel. En 
dus het begin van een spannende en ook mooie tijd, waarin een ieder die zich het afgelopen jaar goed heeft 
gedragen, wordt verblijd. Heel lang konden we echter niet van de intocht genieten, want onze dochter moest 
om een uur of 13.00 alweer inschieten. Het winnen van de wedstrijd was een klus die haar team wel even 
zou klaren, ik zal de verdere dichtkunsten overigens voor een later moment bewaren. 
 
De wedstrijd van Valto D1 verliep naar tevredenheid, de tegenstander van de week ervoor was geen schim 
van de toch lastige ploeg van de week er voor. Met 16-10 was dit piekmoment drie. En door het samenvallen 
met de wedstrijd van Valto A1 heb ik daar de piekmomentjes even gemist. Gelukkig werden deze 
ruimschoots goedgemaakt door piekmoment vier (de winst van Valto 2, inclusief jumpshot van Ron), 
piekmomenten vijf en zes (mijn bijdrage van twee pieken aan de taartcompetitie) en piekmoment zeven (de 
ruime overwinning van Valto 1, inclusief tip-in-buzzer-beater van Kevin). Overigens direct gevolgd door 
piekmoment acht: een prima afgeleverde live-stream, voor het eerst met onze eigen schotklok geïntegreerd. 
Overigens ook leuk dat de jury deze dag niet voor niets was gekomen om aan de jurytafel plaats te nemen. 
Al met al, we zijn weer begonnen en hoe. Reden voor een feestje! 
 
Komt het dan even goed uit dat het super-mega-über-georganiseerde-schuurfeest-team de loods van onze 
hoofdsponsor de afgelopen dagen weer had omgetoverd tot een ware  balzaal, waar zo een koninklijk gala 
in gehouden zou kunnen worden. Nu waren de Oranjes zelf verhinderd en dus konden de spelers, 
supporters en vrienden van het andere oranje de zaal betreden. Dat deden ze dan ook. Langzaam 
druppelde de mensen binnen en liep de zaal vol. Een heerlijk optreden van opwarmers Dennis en Niels werd 



De Bijblijver, 20 november 2017 2 

gevolgd door een geweldig optreden van de band deze avond, Royal Beat. Zij kwamen twee keer ten tonele 
en werden afgewisseld door DJ Jerome, die ook de avond afsloot en iedereen met een lach op zijn of haar 
gezicht de zaal zag verlaten. Het moge duidelijk zijn dat dit feest wederom een aaneenschakeling van 
piekmomenten was. Teveel om op te noemen. Ergens bij zesentachtig ben ik opgehouden met tellen. En ik 
probeer het ieder jaar weer, alleen zal ik het team dat hiervoor verantwoordelijk is nooit genoeg kunnen 
bedanken. Namens de gehele vereniging: BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! Met het sluiten van de deur en 
een eurootje voor de uitsmijter had ik mijn laatste piekmoment van de dag. 
 
Pas toen na een paar uur slapen de wekker ging en ik me, met zoon, naar de ingelaste zwemles begaf, 
bedacht ik me dat het weekend eigenlijk begon met een piekmoment op vrijdag. In de middag mochten 
Marleen en ik de eerste spullen van de Gemeente Westland ophalen die we hebben gekregen uit de 
inboedel van de inmiddels verlaten gemeentehuizen. Twee beeldschermen en een set mooie leren stoelen 
voor in de vergaderkamer waren het resultaat. En dat is nog niet alles. Dit initiatief levert ons nog meer op, 
maar dat horen of zien jullie later. 
 
Voor nu, genoeg gepiekt. Ik ga even bijslapen. Morgen weer pieken. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 

Programma zaterdag 25 november 2017 
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Opstellingen 25 november 2017 
 
 
VALTO 1 en 2: in onderling overleg 
  
VALTO 3 – aanwezig 17.30 uur   
Heren: Rob, Ruben, Roland, Kees, Laurens, Niels L en Niels K                                                       
Dames: Denise, Laura, Sharon, Petra, res: Ilse (en Anna?)                                                                            
  
VALTO 4 – vertrek 17.45 uur  
Heren: Steven, Michael, Twan, Thomas, Ruben en Alex                                                                 
Dames: Lisanne, Esmée, Manon, Romy, Rosalie en Joyce                                                                              
  
VALTO 5 – aanwezig 16.15 uur 
Heren: Mark, Marco, Hans, Frank en Michiel                                                                       
Dames: Hellen, Annemieke, Esther, Ilse, Mellanie en Anna                                                                          
  
VALTO 7 – aanwezig 15.45 uur                                                                  
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Wouter, res: Twan (A2)                                                                 
Dames: Marije, Gerda, Nathalie, res: Iris en Kitty (A2)                                                                    
  
VALTO 8 – vertrek 14.00 uur                                                                       
Heren: Martin, Michiel, Arie, Sjors, Bart, Peter en Marco                                                                              
Dames: Jolanda, Leonie, Fiona, res: Marja J en Joyce  
 
 



CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

Creating
a climate
for growth

AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655

E ljmvadri@kabelfoon.nl
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Uitslagen zaterdag 18 november 
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Nabechouwingen 
VALTO 1 speelde thuis tegen RWA 1. Nadat vorige week de wedstrijd was afgelast, mocht het eerste dan 
eindelijk een start maken met de zaalcompetitie. De eerste helft verliep nog wat moeizaam en kon het 
vlaggenschip RWA nog niet echt van zich afschudden, maar gaandeweg de tweede helft werd het verschil 
steeds duidelijker en werd het uiteindelijk toch nog een monsterzege: 34-23. A.s. zaterdag speelt het eerste 
uit tegen VEO 1, die na twee wedstrijden drie punten heeft.  
VALTO 2 speelde thuis tegen IJsselvogels 2. Halverwege de eerste helft leek het tweede af te stevenen op 
een monsterscore, maar het lukte niet om dit in de tweede helft door te zetten. Door slordigheden wist 
IJsselvogels mee te blijven scoren. Het verschil was echter al gemaakt, dus het werd wel een ruime 
overwinning: 23-11. A.s. zaterdag speelt het tweede uit tegen VEO 2, die na twee wedstrijden twee punten 
heeft.  
VALTO 3 speelde uit tegen WION 4. Nadat er vorige week een slechte wedstrijd neer werd gezet, was de 
opdracht voor dit keer duidelijk. Een mindere tegenstander zorgde er voor dat het nooit echt een wedstrijd 
werd. Bij het derde waren de dames lekker op schot en zo werd het 10-21 en kan het derde de eerste 
punten bij schrijven. A.s. zaterdag speelt het derde thuis tegen OZC 2, die na twee wedstrijden drie punten 
heeft.  
VALTO 4 speelde uit tegen DES 5, een bekende tegenstander waar buiten met 8-16 van verloren werd. Ook 
dit keer was DES net even een maatje te groot. Het vierde kon net niet aan blijven haken en verloor met 25-
19. A.s. zaterdag speelt het vierde uit tegen KZ Danaïden, die ook twee punten heeft na twee wedstrijden.  
VALTO 5 speelde uit tegen KCR 5. De wedstrijd ging redelijk gelijk op, maar het was wel KCR die de hele 
wedstrijd een voorsprong had. Gelukkig voor het vijfde zat het venijn in de staart en wisten ze met 15-16 een 
Duitse overwinning binnen te slepen. A.s. zaterdag speelt het vijfde thuis tegen Twist 5. Buiten werd er van 
dit team met 9-17 gewonnen en gezien het feit dat Twist de eerste twee wedstrijden heeft verloren, moet het 
mogelijk zijn voor het vijfde om de derde overwinning te behalen.   
VALTO 6 speelde thuis tegen ODO 5, een ploeg die buiten alleen maar wisten te winnen. Het zesde werd 
buiten ook kampioen, maar dat ging wel wat moeizamer. ODO was duidelijk wat beter (en meer ervaring?) 
en er werd met 8-14 verloren. A.s. zaterdag is het zesde vrij.  
VALTO 7 speelde uit tegen ONDO 6. Zowel het zevende als ONDO had de eerste wedstrijd gewonnen. Het 
werd een wedstrijd waarin beide ploegen niet veel wisten te scoren, maar ONDO wel meer dan VALTO, 10-
7. A.s. zaterdag speelt het zevende thuis tegen Meervogels 6, deze ploeg verloor haar eerste wedstrijd met 
10-15 van ONDO.  
VALTO 8 was vrij. A.s. zaterdag spelen zij uit tegen Eureka 2. Deze ploeg wist tot nu toe beide wedstrijden 
te winnen.  
  
VALTO A1 speelde thuis tegen Sporting Delta A1. De eerste helft ging redelijk gelijk op, maar vlak voor rust 
wist Sporting Delta een gaatje te slaan, 12-15. In de tweede helft liep VALTO eigenlijk de hele tijd achter de 
feiten aan. Richting het eind werd er nog wel een eindsprint ingezet, maar dat was te laat, want Sporting 
Delta speelde de wedstrijd slim uit, 19-21. A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen Die Haghe A1, een ploeg 
waar buiten met 16-14 van verloren werd.  
VALTO A2 speelde uit tegen KCR A2. KCR kwam beter uit de startblokken, maar VALTO herpakte zich en 
wist weer aan te haken. Vlak voor rust verzuimde VALTO de gelijkmaker te maken en wist KCR wel de 
laatste mogelijkheid te benutten om vervolgens met twee doelpunten verschil te gaan rusten. In de tweede 
helft wilde het bij VALTO niet meer lukken met de afronding en ging KCR wel door met scoren. Eindstand: 
15-8. A.s. zaterdag speelt de A2 thuis tegen KOAG A1, deze ploeg wist de eerste twee wedstrijden te 
winnen, waaronder tegen KCR. 
VALTO A3 was vrij. A.s. zaterdag speelt de A3 uit tegen Weidevogels A3. Deze ploeg wist twee keer vrij 
makkelijk te winnen van Maassluis A4. 
  
VALTO B1 speelde thuis tegen Fortuna B2. De B1 speelde een zeer goede wedstrijd en was scorend lekker 
op dreef. Via een 10-4 ruststand werd het uiteindelijk 18-9. A.s. zaterdag speelt de B1 thuis tegen 
Weidevogels B1. Deze ploeg heeft de eerste twee wedstrijden flink verloren, maar dat zal ook wel wat over 
de tegenstanders (Merwede B1 en Maassluis B1) zeggen.  
VALTO B2 speelde thuis tegen Twist B1. Het werd een spannende wedstrijd, die gelijk op ging. Uiteindelijk 
was het VALTO die er met een nipte overwinning vandoor ging, 8-7. A.s. zaterdag speelt de B2 weer thuis, 
dit keer tegen GKV B1, die de eerste twee wedstrijden heeft verloren.  
VALTO B3 speelde thuis tegen Nieuwerkerk B2. Het wilde bij de B3 niet zo lukken met scoren en dan valt 
het meestal niet mee om te winnen. En dat bleek ook, want het was Nieuwerker die de winst naar zich toe 
wist te trekken: 4-10. A.s. zaterdag speelt de B3 weer thuis, dit keer tegen Gemini B1. Deze ploeg heeft ook 
de eerste twee wedstrijden verloren, dus wie weet lukt het om de eerste punten te halen. 
 
C-jeugd 
Valto C1 ging op bezoek bij KCR. Zij hadden de eerste wedstrijd gewonnen met een klein verschil. Valto 
speelde een moeizame wedstrijd waarin wel heel veel kansen gecreëerd werden maar welke niet afgemaakt 
werden. Hierdoor kon KCR steeds bijblijven. Tegen het einde van de wedstrijd werd een gaatje geslagen 
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van 3 doelpunten wat aan het einde weer teruggebracht werd naar 1 doelpunt en het alsnog spannend werd. 
Uiteindelijk won Valto met 11-13. Zaterdag kom PKC C2 op bezoek wat nog puntloos onderaan staat. 
Valto C2 was vrij. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij Dijkvogels C1 wat afgelopen zaterdag heel 
dik verloor van ADO C1, de tegenstander waar onze C2 met slechts 1 punt verschil van verloor. Hier liggen 
dus zeker kansen om te winnen! 
Valto C3 speelde een goede eerste helft tegen Olympia C2. Helaas werd een doelpunt afgekeurd waarna 
Olympia er direct een scoorde en werd er met 2-4 gerust. Vlak na rust gooide Olympia er in korte tijd een 
paar doelpunten in waardoor het verschil opeens groot werd. Valto lukt het niet meer om te scoren waardoor 
de uitslag 2-8 in het voordeel van Olympia was. Zaterdag a.s. spelen jullie tegen ODO C1, een sterke 
tegenstander weten jullie nog van het veld. 
Valto C4 was ook vrij. Zaterdag a.s. komt Nexus C1 op bezoek. Zij wonnen zaterdag nipt van Maassluis 
waar wij weer nipt van verloren. Dus met een stapje extra kan hier misschien wel van gewonnen worden. 
 
D-jeugd 
Valto D1 had deze week de return tegen Merwerde D1. Uit werd er 10-12 gewonnen, thuis deed Valto er 
een schepje bovenop. Voor rust stond het al 9-1! Na rust wist Merwede wel mee te scoren met Valto maar 
het werd geen moment meer spannend. Een klinkende 16-10 overwinning stond er na de wedstrijd op het 
scorebord! Zaterdag a.s. komt KOAG D1 op bezoek. Zij hebben nog geen wedstrijd gespeeld dus het is even 
afwachten wat jullie kunnen verwachten. 
Valto D2 had het pittig op het veld en ook in de zaal werd de eerste wedstrijd verloren. Afgelopen zaterdag 
was daar dan toch echt een mooie overwinning: er werd 2-4 gewonnen van ALO D1. Komende zaterdag 
komt Avanti D3 op bezoek. Zij hebben twee verschillende uitslagen laten zien, dus het niveau van deze 
ploeg is ook even afwachten. 
Valto D3 kreeg wederom Korbis D2 tegenover zich. Na het 15-1 verlies van vorige week was de D3 erop 
gebrand het verschil dit keer kleiner te houden. Ze hadden veel geleerd van vorige week en afgelopen week 
ook getraind op hetgeen beter kon in de wedstrijd. En dat verdiende zich terug in de uitslag. Er werd weer 
verloren maar nu slechts met 0-6. Ondanks het verlies zeg ik toch: knap gedaan jongens en meiden! 
Zaterdag a.s. gaan jullie naar IJsselvogels D2 op zoek naar de eerste punten van deze competitie.  
Valto D4 was deze week vrij. Komende zaterdag spelen ze tegen Die Haghe D3 die tot nu toe 2x met hele 
grote cijfers won. Een sterke tegenstander dus! 
Valto D5 was ook vrij dit weekend. Zaterdag a.s. spelen jullie tegen Achilles D3, een bekende tegenstander 
van het veld. 
 
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen Nieuwerkerk. Het was een wedstrijd met erg veel doelpunten. 
Gelukkig scoorden VALTO de meeste en werd er uiteindelijk gewonnen met 18-12. Goed gedaan! 
Aanstaande zaterdag spelen jullie uit tegen Weidevogels. Succes! 
VALTO E2 speelde een hele goede wedstrijd tegen de Meervogels. Er werd meteen fel en goed begonnen. 
Dat resulteerde in een 6-1 voorsprong na tien minuten. VALTO was de hele wedstrijd beter en er werd met 
13-5 gewonnen! Knap gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie weer thuis tegen Sperwers. Zet ‘m op! 
VALTO E3 speelde afgelopen zaterdag tegen Dubbel Zes E1. Aan de uitslag van 13-2 te zien waren jullie de 
hele wedstrijd de betere partij. Knap gedaan! Volgende week zijn jullie vrij.  
VALTO E4 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie uit tegen Sperwers. Succes! 
VALTO F1 had het afgelopen zaterdag erg zwaar tegen ONDO F1. De eerste tien minuten waren jullie erg 
fel en stapte jullie goed naar de bal, zodat de tegenstander er niet tussen kon springen. Helaas hielden jullie 
dit maar 10 minuten vol. Jullie hadden moeite om dit door te zetten en moeite met het opzetten van 
aanvallen. Hopelijk volgende week beter. Dan spelen jullie weer tegen ONDO maar dan uit. Succes!! 
VALTO F2 was afgelopen zaterdag niet helemaal bij de les. Jullie verdedigden af en toe aan de verkeerde 
kant en jullie wisten niet echt raad met de snelle jongetjes van ONDO. Helaas gingen daarom de punten 
naar ONDO. Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.  
VALTO F3 speelde afgelopen zaterdag heel erg goed tegen Nexus. De tegenstander was een stuk kleiner 
dan vorige week en ook allemaal eerstejaars. Jullie gooiden goed over en zagen goed wie er vrij stond. 
Soms letten jullie nog iets te veel op de bal en iets te weinig op de tegenstander, maar daar kunnen jullie 
dan lekker op gaan trainen aankomende week. Jullie hebben in ieder geval een erg goede overwinning 
behaald van 10-3. Super knap! Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Sperwers. Succes! 
VALTO F4 kreeg een dag voor de wedstrijd helaas te horen dat de tegenstander geen compleet team op de 
been kon krijgen, dus moest de wedstrijd helaas verplaatst worden. Aanstaande zaterdag staat er gelukkig 
weer een wedstrijd op het programma tegen IJsselvogels. Zet ‘m op! 
 
Scheidsrechter 
Een scheidsrechter uit Goedereede 
kwam veel te laat en deelde ons mede: 
‘Ik ben niet van plan om nog te beginnen 
probeer maar iets anders te verzinnen’. 
Daarmee is hij wel buiten zijn boekje getreden.                 To Val 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Afgelopen weekend.. 
Speelde Valto 1 haar eerste wedstrijd tegen RWA en het bleef 
lang spannend in De Lier. Uiteindelijk kon Valto onder de 
verdedigende druk uitkomen en werd er met 34-23 gewonnen! 
Het 2e kwam hiervoor in actie en won haar 1e wedstrijd met 23-
11 van IJsselvogels. De A1 kwam tegen Sporting Delta A1 een 
sterke tegenstander tegen en verloor helaas met 19-21.  
 
Sfeer in de Vreeloo hal  
Met alle Valto leden, aanhang en vrienden is het een gezellige boel in de Vreeloo hal. Veel teams hebben bij 
het inschieten en in de rust plezier aan wat extra sfeer die de muziekinstallatie met zich mee brengt. We zijn 
aan het nadenken over een roulatie schema om te zorgen dat de muziek aanwezig is, maar dat niet altijd 
dezelfde mensen de spullen van Villa naar Vreeloo hoeven te verhuizen. Meedenken hierover? Mailen mag 
naar bart.versteegen@ckv-valto.nl!  
 
Sleutel van de Villa bij familie Kok 
Al jaren ligt de sleutel van de Villa bij de familie Kok, op te halen voor toegang tot de Villa en trainingsvelden 
voor trainers, coaches en schoonmakende teams. In de winterperiode zal deze niet beschikbaar zijn! Mocht 
je bij de Villa moeten zijn dan kan een sleutel geleend worden van Jan Jaap Elenbaas, Bart Versteegen of 
Teun Voskamp.  
 
Kampioenenparade!  
Voor de wedstrijd van Valto 2 is de kampioenenparade geweest en zijn onze kampioenen weer in het 
zonnetje gezet! Foto’s van dit moment zijn gemaakt door Arie Dijkstra en te vinden via: 
https://photos.app.goo.gl/1WIP74iFqEXbw9EA2  
 
Herhaling berichten 
 
Live streams thuiswedstrijden + Streamteam HKD 
De stream van Valto is al wat langer bekend, maar ook tijdens de Haagse Korfbaldagen is het streamteam 
actief geweest! De finale wedstrijden van de junioren, senioren en het G korfbal is professioneel gestreamd. 
Vele complimenten zijn al langs gekomen voor de inzet en de techniek. Ook de live wedstrijden van Valto 
worden live gestreamd, dus mochten mensen niet in de gelegenheid zijn om de wedstrijd live te bezoeken, 
bezoek dan valto.tv/live!  
Dat gezegd hebbende is het doel van de Valto selectie om mee te draaien in de top van de 1e klasse en 
vooruit te kijken naar een kampioenschap. Dat lukt alleen als we zoveel mogelijk mensen langs de kant 
mogen blijven verwachten! Maak dus de reis naar de Vreeloo hal, eet lekker een ‘Valto menu’ mee en sluit 
aan bij Vakkie V!  
 
Reserveshirts V5/8, A2/A3, B2/B3 
Sinds kort hebben we nieuwe zwarte reserve shirts, voor het geval dat de tegenstander ook in het Oranje 
speelt. Deze shirts zijn bedoelt voor Valto 5 t/m 8, de A2 & A3, de B2 & B3. De shirts zijn te vinden in een 
zwarte tas linksboven in het tassenrek in de Villa.  
 
Namens de TC,   
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl 



Op zoek naar een mooie decoratie met bloemen?
Wij verzorgen uw bloemwerk op bestelling!

Bruidswerk, rouwwerk, bedrijfswerk, workshops
of een persoonlijk boeket of bloemstuk.

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

 www.facebook.com/bongaardsbloemwerk
of informeer naar de mogelijkheden:

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier

Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17

Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl

Internet: www.tede-adm.nl
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Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te 
fluiten.   
 
Afgelopen zaterdag 
Geen wedstrijden terug deze zaterdag. En dat is ook niet zo raar want Valto 
1, 2, A1 en B1 speelden thuis en dan gebeurt dit gewoon minder. 
 
Wedstrijdsport bij Valto 
 

• Pierre wilde best een wedstrijdje buiten de deur fluiten. Alleen had 
dit wat voeten in de aarde om een account te regelen. Zodat Pierre 
ergens op kan intekenen. Uiteindelijk toch gelukt en zo reisde hij af 
naar ’s Gravenzande om daar Ondo B2 te fluiten. Geen bijzondere 
pot.  

 
En dan de wedstrijden buiten VALTO 

• Allereerst groot nieuws Alex heeft gezinsuitbreiding. Moeder en dochter maken het goed.  
 
Hey hallo, ik ben Isabelle Lisette, ik ben vannacht 
geboren om 03:50, met ons gaat alles goed en we 
zijn lekker thuis! 
Alex en vrouwlief: van harte gefeliciteerd met de 
gezinsuitbreiding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Het weerhield Alex er niet van om samen met Rick naar Eindhoven af te reizen voor de wedstrijd 
DSC tegen TOP (A). 
Kreeg van Alex door “Wedstrijd van onze kant zoals het moet, degelijk en goed. DSC had de 
wedstrijd naar zich toe moeten trekken, deed dit niet. TOOP profiteerde hier maximaal van.”  

• Cock heeft de derby Atlantis tegen  De Vinken in Mijdrecht gefloten. Uitslag 19-14  
• Jan K ging op bezoek bij HKV/Ons Eibernest. Hij floot hier het tweede. In het  verleden was dit niet 

altijd leuk maar dit keer was Eibernest poeslief. En won ook met 24-20 van ZKV. Jan vermoedt dat 
er wat inside information beschikbaar was om niet te z…. 

Fijn dat jullie allemaal weer gefloten hebben.  
 
Komend weekend 
De aanwijzing zoals die nu staat: 
 
   Scheidsrechter Gastheer 
13:00 Valto C1 PKC / SWKGroep C2  (Wim van Dalen) 
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14:00 Valto B1 Weidevogels B1  (Wim van Dalen) 
15:15 Valto A2 KOAG A1  (Ton van Spronsen) 
17:00 Valto 5 OZC 3  (Ton van Spronsen) 
17:45 Futura 1 Merwede / Multiplaat 1 Jan Korteland  
18:10 Valto 3 OZC 2 H. Poortvliet (Ton van Spronsen) 
18:30 ONDO C1 KOAG C1 Cock Matthijsse  
 
Zoals we kunnen zien zijn de gastheren klaar voor hun taak. Alleen is er op dit moment (zondagavond) nog 
maar 1 wedstrijd van scheidsrechter voorzien. Ik denk dat het Valto scheidsrechterskorps weer wat 
wedstrijden kan verwachten. 
 
 
Rick en Alex horen meestal pas maandagavond waar ze naartoe gestuurd gaan worden. 
Succes mannen! 
      Gastheer Peter 

Kersverse kampioenen, Valto B2,  in de bloemetjes gezet.	 
Valto B2 heeft de veld competitie succesvol afgesloten door het kampioenschap binnen te slepen. Een 
fantastische prestatie van een echt Valto team dat door middel van samenspel en veel plezier tot ongekende 
prestaties is gekomen. Een mentaliteit waarvan SION Orchideeën moet gedacht hebben, dat past bij ons. 
Het is daarom ook geen toeval dat dit seizoen de B2 in nieuwe shirtjes loopt waarop in mooie gouden letters 
het SION logo prijkt. 
  
Om het kampioenschap en de nieuwe sponsorsamenwerking te vereeuwigen hebben we met medewerking 
van Naoomevents een mooie fotoshoot op locatie gehouden. 
Valto is trots op dit kampioenen team en blij met de steun van SION Orchideeën. 
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 HET FEESTEN IS VOORBIJ EN NU  
 ALLEMAAL AAN DE STUDIE !! 

 
  VALTO AGOGO KOMT ER WEER        
 AAN EN WEL OP  
 VRIJDAG 29 DECEMBER!! 

 
 LAAT DIE HERSENEN KRAKEN !! 
 
      VERDERE INFORMATIE VOLGT NOG…. 



De Bijblijver, 20 november 2017 12 

 

Wedstrijdverslagen 
 
VALTO 1&2 trakteren publiek op 2 klinkende overwinningen. 
Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Na de deceptie van vorige week dat de wedstrijd van VALTO 1 niet door kon gaan, was het in ieder geval 
lekker druk bij de wedstrijd van VALTO 2 in Maassluis. Helaas kon de overwinning net niet over de streep 
getrokken worden. Vandaag weer een nieuwe kans in speelronde 2, waarin IJsselvogels 2 uit Moordrecht 
naar de Vreeloo hal kwam. Ook zij hebben de punten in de eerste speelronde gedeeld en waren dus ook 
gebrand om deze wedstrijd te winnen. IJsselvogels 2 kennen we nog van vorig zaalseizoen, waarin beide 
teams hun thuiswedstrijd wonnen. Het was dus even afwachten wat het vandaag zou worden. VALTO 2 
startte vandaag door blessures weer in een creatieve samenstelling met Esmée en Lisanne B voor Vera en 
Mandy. Esmée wist al snel na het startsein van scheidsrechter De Bie de score te openen voor VALTO. De 
gasten maakte direct de gelijkmaker maar dit zou voor hen de laatste keer zijn dat zij op gelijke hoogte 
kwamen. Enkele minuten later was het Lisanne O die voor VALTO het doelpunten festijn begon. Na acht 
minuten stond er een 5-1 tussenstand op het bord met vijf verschillende doelpunten makers voor VALTO. De 
verdediging stond vandaag als een huis bij VALTO waar IJsselvogels maar niet door heen wist te prikken. 
VALTO zelf ging helemaal los en wist de voorsprong uit te bouwen naar 11-1 na twintig minuten spelen. 
Voor de rust zou IJsselvogels toch nog tweemaal de korf weten te vinden, maar Ruben en Lisanne O hielden 
de voorsprong op tien, zodat de ruststand op 13-3 uit kwam.  
Na de rust kwamen de gasten beter in de wedstrijd, of was het dat VALTO de verdedigende druk een beetje 
liet varen. IJsselvogels zou in het tweede deel in ieder geval gelijke tred houden met VALTO. Zij schoten als 
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eerste raak na de thee, maar wat zij ook probeerden de achterstand zou niet kleiner worden. Op ieder 
doelpunt had VALTO een antwoord. Halverwege de tweede helft kwamen Mandy en Thijs binnen de lijnen 
voor Esmée en Ruben. Thijs zou niet veel later ook gelijk zijn duit in het doelpunten zakje doen door met zijn 
doorloop de stand op 20-9 te zetten. Met nog een minuut of tien op de klok betrad ook junior Vera L het veld 
om de overwinning naar veilige haven te brengen. IJsselvogels wist nog één keer binnen de marge van tien 
te komen, maar het slot akkoord was weer voor VALTO. Met het tweede doelpunt van Floris werd het 
verschil hersteld en had het andere vak nog twee minuten om deze te vergroten. IJsselvogels wist geen 
goede aanvallen meer op te zetten, waar de thuisploeg er toch weer een eindsprintje uit persten. Ron wist 
nog een vrije bal te scoren en hij zette ook de eindstand op het bord. Dit deed hij met een mooi afgeronde 
jump shot die nu wel de goedkeuring kon krijgen van scheidsrechter van de Bie. Deze floot niet veel later 
voor het eind van de wedstrijd, waarmee een klinkende 23-11 zege was binnen gehengeld. Het mooie van 
deze overwinning is dat er negen verschillende doelpuntenmakers op het score formulier staan en de dames 
gewoon 11 van de doelpunten gemaakt hebben.  
 
Dan was het eindelijk ook voor het vlaggenschip zover dat de zaalcompetitie van start gaat. Vorige week kon 
de wedstrijd tegen Juliana 1 op het laatste moment niet doorgaan, door lekkage in sporthal De Roos in 
Roosendaal. In de Vreeloo hal was het vandaag gelukkig allemaal droog en de jurytafel en schotklokken 
stonden klaar om dan eindelijk bij een competitie wedstrijd van het vlaggenschip gebruikt te worden. Als 
tegenstander was RWA uit Rhoon naar De Lier gekomen. RWA kennen we nog van twee seizoenen terug, 
toen zij na een beslissingswedstrijd degradeerde uit de 1e klasse. Zij wisten dit binnen één seizoen goed te 
maken, dus een tegenstander om niet te onderschatten. Zij wisten vorige week hun eerste thuiswedstrijd niet 
te winnen van het uit de overgangsklasse gedegradeerde Tjoba, maar wel 21 keer te scoren. Het was dus 
even afwachten wat er vandaag op het scorebord zou staan als scheidsrechter Gelissen het zou eindsignaal 
blazen. Na het voorstellen van de spelers met het team van de week VALTO D4 ging de wedstrijd dan van 
start. RWA liet direct zien dat zij hun huid zo duur mogelijk zouden verkopen en gaven veel verdedigende 
druk. Zij zouden dan ook als eerste de score openen, maar nog in dezelfde minuut zorgde Frank dat ook 
onze 0 van het scorebord verdween. Laurens zorgde voor de eerste voorsprong voor VALTO, maar RWA 
wist toch weer met twee doelpunten op rij op voorsprong te komen. Dit was echter de laatste keer dat RWA 
aan de goede kant van de score zou staan, want Sanne schoot ons weer langszij. In de volgende aanvallen 
bleken Judith en Iris scherp en was het eerste verschil van twee een feit. Deze voorsprong wist VALTO vol 
te houden tot 9-7, maar de gasten bleven aan het elastiek hangen. Met twee snelle doelpunten wist RWA 
weer langszij te komen bij 9-9 en moest VALTO in de laatste zeven minuten naar de rust het verschil weer 
zien te herstellen. Dit bleek niet zo eenvoudig, want nu hadden de gasten steeds een antwoord op de 
doelpunten van VALTO. Met om en om scoren werd het 12-12, waarna Mees en Frank het verschil weer 
wisten te herstellen. Met nog anderhalve minuut op de klok ging RWA op jacht naar de aansluiting, wat hen 
in de laatste seconden voor de rust ook lukte.  
Na de eindstand van 14-13 in de 1e helft zou de 2e helft er een worden van een héél andere categorie. 
VALTO kwam scherper uit de kleedkamer en wist de eerste aanval van de gasten te stoppen. In plaats van 
de gelijkmaker liep VALTO door het doelpunt van Laurens weer een puntje uit. RWA zou de eerste drie 
minuten van het tweede bedrijf nog in het spoor blijven bij het keurcorps van Marrien. Na de 16-15 wist 
VALTO het eerste gaatje van vier te slaan door doelpunten van Kevin, Frank en Mees en nam Marrien zijn 
eerste time out om bij zijn team nog even de puntjes op de i te zetten. Dit bleek zijn vruchten af te werpen, 
want VALTO zou met drie doelpunten op rij de voorsprong uitbouwen naar 22-16. Hiervan was de 20-16 van 
Kevin er één van grote schoonheid. Onder de tijdsdruk van de schotklok werd er een noodschot gelost, wat 
door Kevin in de buzzer met een tip-in werd afgerond. Nu bleef RWA weer aan het elastiek hangen met een 
marge van zes tot 25-19 halverwege de tweede helft. Sanne was niet fit aan de wedstrijd begonnen en zat er 
wel een beetje doorheen. Zij werd gewisseld door Maaike en even later zou ook Kevin, na een prima 
wedstrijd, zijn plaats afstaan aan Bart. VALTO wist weer via het schot van Judith op 27-20 te komen, maar 
het waren weer de gasten die het bleven proberen. Met nog twaalf minuten op de klok nam ook RWA coach 
André Verbaas een time out in een poging zijn team nog op de rails te krijgen. VALTO wist echter de 
voorsprong alleen nog meer uit te bouwen naar 30-21, waarna Marrien begon met wisselen om de basis 
spelers te sparen voor de rest van de competitie. Er komen tenslotte nog genoeg pittige wedstrijden, terwijl 
het vandaag wel gedaan was. Ron betrad het veld voor Laurens waarna Bart VALTO op een verschil van 
tien zou zetten en was de afstraffing voor RWA onomkeerbaar. De laatste drie minuten wisten beide ploegen 
nog om en om te scoren en klonk het eind signaal na de 34-23 van Ruben die ook nog wat minuten in één 
kreeg van Marrien. Een prima wedstrijd van het vlaggenschip, maar wel één met twee gezichten. Een eerste 
helft waar we niet altijd scherp waren en de tegenstander te veel vrij lieten. Dit werd in de tweede helft veel 
beter opgepakt, waardoor de gasten werden overklast. Voor volgende week zou het fijn zijn als we gelijk 
starten als in de tweede helft vandaag als we op bezoek gaan bij VEO in Voorburg. Zij wisten vandaag te 
winnen van Vriendenschaar en staan na het gelijkspel in de eerste ronde nu gedeeld op de eerste plaats 
met Fortis. Ook VALTO 2 speelt volgende week in Voorburg, dus verwacht ik veel support in de sporthal 
Essensteyn. De wedstrijd van VALTO 2 start om 17:20 uur en aansluitend zullen beide vlaggenschepen om 
de punten strijden.  
Tot volgende week, Arno van Leeuwen. 
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De familie van Leeuwen niet alleen voor de teksten maar ook voor beeld.  
Foto’s van Mieke van Leeuwen. 
 
Valto 2 
https://t.co/4nkYU7E896 
 
Valto 1 
https://t.co/ZQP9dYg11q  
 
Team van de week: Valto D4 
https://t.co/QlQSyGZBXn  
 
 
VALTO 6 en ODO 5 maken er weer een leuke wedstrijd van. 
De Westlandse derby tussen VALTO 6 en ODO 5 staat altijd garant voor een leuke wedstrijd, waarin degene 
met de beste vorm van de dag er met de winst vandoor gaat. Onder de bezielende leiding van 
scheidsrechter van Geest schoten beide ploegen uit de startblokken. Na wat aftastende aanvallen wist Bart 
V voor de thuisploeg de score te openen. VALTO 6 zou na de gelijkmaker van JP weer het voortouw nemen 
door een doelpunt van Mandy. ODO 5 speelde vandaag echter met drie gedreven junioren Jaline, Maud en 
Marieke en wist de Lierse aanvallen prima te verstoren. De gelijkmaker werd gescoord door Wouter, maar 
niet veel later zou Lisanne VALTO 6 weer op voorsprong zetten. ODO wist weer via Maud Regout op gelijke 
hoogte komen bij 3-3 en nam nu het initiatief van de thuisploeg over. Wouter zette ODO 5 op voorsprong, 
maar Mandy wist VALTO echter nog één keer op gelijke hoogte te brengen. ODO 5 liep hierna weg met twee 
doelpunten van Marieke en wist het eerste gaatje te slaan. Mandy hield VALTO 6 in de wedstrijd door vlak 
voor rust weer de aansluiting te maken en de ruststand op 5-6 te zetten.  
VALTO 6 had beter niet kunnen gaan rusten, want het had hen duidelijk geen goed gedaan. Binnen een 
tiental minuten wist ODO 5 het verschil te vergroten naar 5-9. Pas toen wist de thuisploeg weer de korf te 
vinden en maakte Mandy er 6-9 van. ODO 5 zat nu echter lekker in de wedstrijd en vergrootte het verschil 
met de doelpunten van Nathan en Marieke naar 6-11. Bart deed nog wat terug voor VALTO 6, maar ODO 5 
bleef de wedstrijd controleren. Na de 8-11 tussenstand halverwege de 2e helft leek er nog wat mogelijk voor 
de thuisploeg, maar VALTO 6 miste vandaag de scherpte in de afronding. ODO 5 speelde de wedstrijd 
vakkundig uit en zette de eindstand met de doelpunten van Nathan en 2x Bram op 8-14. Een verdiende 
overwinning van de Maaslandse ploeg, die vandaag gewoonweg de betere vorm van de dag hadden. Zij 
sluiten na deze overwinning aan in de middenmoot van de competitie, waar VALTO nog op de eerste punten 
wacht. De competitie is gelukkig nog lang, dus we zien in maart wel hoe het afloopt.  
Goed weekend iedereen, Arno van Leeuwen. 
 
	
Valto B1 
Deze zaterdag speelde Valto B1 thuis om 12 uur tegen Fortuna B2. De wedstrijd begon en het liep best 
lekker in de vakken want we kwamen op voorsprong en raakte toen niet meer achter.  
Het verschil werd alsmaar groter van 4-2 naar 7-3 en 10-4 met rust. In de rust is er niks veranderd alles liep 
goed en we gingen door met scoren het verschil werd groter. 10 minuten voor tijd werden er nog drie C1 
spelers in gezet Romeo, Koert en Elise. En dat waren leuke wissels want Romeo gooiden er nog 2 in 
waardoor het 17-7 staat met nog 5 minuten te spelen. En de eind stand was 18-9, dubbele punten. Elise, 
Romeo en Koert bedankt voor het reserve zitten. En volgende week spelen we thuis tegen Weidevogels 
waar we al een keer tegen gespeeld hebben. Die wedstrijd wonnen we maar net met 8-7. Maar zaterdag 
gaan we voor meer. Want zij staan laatste en wij derde dus ik verwacht een winst voor ons. 
  
Gr Daan van Oudheusden 
 
Valto B2 
Afgelopen zaterdag speelde Valto B2 thuis tegen Twist B1. We waren erg aan elkaar gewaagd en het was 
een spannende wedstrijd. We gingen rust in met 6-4 voor Valto. De tweede helft ging iets moeizamer maar 
uiteindelijk hebben we toch met 8-7 gewonnen. Valto speelt volgende week thuis tegen GKV B1 en behalen 
we hopelijk onze volgende overwinning. 
  



Een nieuw interieur scoren? Maak er 

dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen

aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,

van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloer-
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Valto D1  - Merwede D1 

sponsors: Lansbergen orchideeën  & KPS-Sales 
Vandaag staat alweer de return tegen Merwede op het programma. Vorige week werd gewonnen in 
Sliedrecht na een spannende wedstrijd. De oorzaak van deze spanning was toch wel dat er vaak te slordig 
en te gehaast gespeeld werd. Het kan dus minder spannend gemaakt worden vandaag. 
De spelers van de D1 hadden hier snel van geleerd, want vandaag stond het na goed en geconcentreerd 
spel 10-1 met rust. Merwede heeft de eerste helft maar een handvol kansen gehad, het was dan ook een 
terechte tussenstand. De coaches Thomas en Esmee pepten het team in de rust op om verder te gaan met 
scoren en geconcentreerd te blijven met verdedigen en geen gekke ballen te gooien, blijf scherp. In het 
begin lukte dit aardig, maar jammer genoeg verslapte het af en toe en de tegenstander strafte dit dan ook 
meteen af. Doordat Valto mee bleef scoren kwam de overwinning niet in gevaar, met een mooie eindtand 
van 16-10. 
Volgende week tegen KOAG D1 (zij hebben nog geen wedstrijd gespeeld). Deze ploeg is een maatje groter 
dan Merwede en de dinsdag erna speelt de D1 tegen hoofdklasser Vitesse voor de beker. Bij het publiek is 
het vertrouwen er dat beide tegenstanders verslagen zullen worden, al zal de overwinning zwaarder 
bevochten gaan worden. 
 
Heel veel succes en tot langs de lijn! 
Groet, 
Johan 
	

En dan verder nog: 
	

	



De Bijblijver, 20 november 2017 16 

	
 
D1 Alo - D2 VALTO 
De 1e punten hebben we te pakken!!! Al ging dit niet zonder slag of stoot. We begonnen de wedstrijd lekker 
fel, mooie kansen van Noukie en Juul maar regelmatig werden onze kansen door de scheids. Afgefloten. 
Grrrrrr.  Toen Alo scoorde terwijl deze verdedigd was en het doelpunt werd goedgekeurd waren we niet blij. 
Ook de moeders aan de kant zaten zich te verbijten en lieten dit niet ongemerkt voor bij gaan! De scheids 
leek wat neutraler te worden en Valto nog strijdvaardiger en werd er door Danique gescoord.  Met 1-1 de 
rust in.  Na de rust werd er al gauw, door snel spel 2 keer door Jill en een keer door Mette gescoord. Daarna 
scoorde dubbel zes nog 1 keer maar de verdediging van Valto wist de winst te behouden en bleef het 2-4! 
Eindelijk gewonnen en dit hebben we zeker verdiend! Op naar de volgende wedstrijd thuis tegen Avanti D3. 
En Naomie je bent een topcoach!!  
Groetjes Isabel 
 
Valto D3 
Na vorige week op bezoek te zijn geweest bij Korbis (15-1), was Korbis deze week te gast in De Lier. 
Deze week goed getraind en geoefend met de doorloop en de verdediging, dit was goed te zien. 
De eerste 6 min bleef het 0-0, de verdediging bij Valto zat goed in elkaar. In de 7e min viel dan toch het 
eerste schot voor Korbis en helaas toch ook nog net anderhalve minuut voor de rust de 0-2, ondanks knap 
verdedigen van Valto en diverse mislukte kansen. Valto ging voor iedere bal, wat een fantastisch spel. 
Vol goede moed aan de 2e helft begonnen. Na vele pogingen om Korbis uit zijn spel te halen viel er toch 
weer een goed schot bij Korbis na 8 min. De moed bleef er in, wat een sterk team en wat een snel en fel spel 
van beide kanten, leuk om te zien voor de toeschouwers.  
Na 15 min scoorde Valto, helaas werd deze afgekeurd. 
Korbis was net een tandje beter en won deze wedstrijd met 0-6. Deze week zagen we een heel ander D3 in 
vergelijking met vorige week. Volgende week zijn we te gast bij de Ijsselvogels en dat beloofd weer een 
spannende wedstrijd te worden. 
 
Valto E1 
Vandaag speelt de E1 thuis tegen Nieuwerkerk E2 een ploeg waar we nog niet eerder tegen gespeeld 
hebben. Helaas heeft Isis haar middenvoetsbeentje gebroken, echt niet leuk…wel stoer dat ze kwam 
aanmoedigen met haar voet in (mooi) oranje gips. Gelukkig wilde Justin vandaag meedoen, daar zijn we blij 
mee! Valto begon de wedstrijd sterk. Frenk opende de score al snel, het tempo zat er goed in en met goede 
aanwijzingen van coachen Bas en Vera zagen we langs de lijn een goed spelende E1. Met de eerste rust 
stond het 5-1, met mooie punten van Frenk, Toon en Elise. Na de rust zakte we iets terug en kreeg 
Nieuwerkerk meer ruimte. Ook hier een paar mooie punten na 15 minuten stond het 5-4. Valto voerde het 
tempo op en Sara maakte een mooi punt, hierna volgde goed samenspelen en als snel stond het 9-5, maar 
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Nieuwerkerk hield ook vol en bleef ook scoren. Vanaf de kant echt een leuke wedstrijd om te kijken. Elke 
keer als Nieuwerkerk dichterbij kwam, lukte het Valto om weer uit te lopen. We hebben prachtige aanvallen 
gezien en goed verdedigende E1. Iedereen heeft een mooi punten gemaakt! 
Het is heel leuk om de E1 zo te zien groeien in het spel en steeds beter! Met dank aan coachen/trainers 
Vera en Bas!  
Toppers zijn jullie allemaal ;-) 
 
Tot volgende week! 
groetjes Sara en Annemieke 
 
E3 VALTO- E1 Dubbel Zes 
Afgelopen zaterdag speelden we onze 2e wedstrijd in de zaal competitie thuis. In het begin hadden we direct 
veel kansen maar net niet in de korf. Maar nadat Justin met een strafworp raak schoot kregen we de smaak 
te pakken. Ben wist er snel 2-0 van te maken.  Dubbel zes wist er met een mooi afstand schot 2-1 van te 
maken. Hierna was Ben niet meer te stoppen want hij wist er voor de wissel nog 3 te scoren! Ben mocht 
even uitrusten en werd gewisseld door Charlotte. In het 2e stuk van de eerste helft werd er 1 keer gescoord 
door Milan een mooi afstand schot strak in de korf! Na de rust zagen we jullie mooie doorlopen nemen en 
werd er steeds beter rondgespeeld, Milan, Ben en Charlotte wisten weer te scoren! Nadat Dubbel Zes hun 
2e doelpunt wisten te maken kwamen wij weer in actie met 4 doelpunten, 1 door Ben en 3 door Milan. 
Vrijdag gaan we gezellig Sint vieren met ons team en zaterdag zijn we vrij. 
Groetjes Sofie en Judith 
 
 
Valto F1-ONDO F1 
Na een moeilijke wedstrijd vorige week tegen Fortuna F1,  keken Dieke, Lieke, Lize, Sara en Bas alweer 
reikhalzend uit naar de wedstrijd van afgelopen zaterdagochtend. In eigen huis ontmoette Valto F1 namelijk 
ONDO F1.  Uiteraard begonnen we met “warmspelen”. Onze super coach Mandy  vertelde de jonge spelers 
goede tips en tactieken. Helaas moesten we onze tweede super coach Elise missen.  
Mandy riep de jonge spelers vlak voor de wedstrijd weer bijelkaar en vertelde hen dat het goed overspelen,  
vrijlopen, blijven bewegen en goed je tegenstander en de bal in de gaten blijven houden hele belangrijke 
vaardigheden zijn die ze goed moesten onthouden. 
De wedstrijd begon goed met zeer goed samenspel en perfecte assistentie door de enthousiaste en 
deskundige coach. Echter, ONDO F1 was een sterke tegenstander met geoefende spelers. Voor de rust 
keek Valto F1 tegen een achterstand aan, maar uiteraard bleven ze gretig en het kon nog alle kanten op ! 
In de kleedkamer werd druk overleg gevoerd met Mandy en goede tips werden uitgewisseld.  Ze begonnen 
na de rust weer vol zelfvertrouwen, echter ONDO F1 bleek toch een te sterke tegenstander voor onze 
kanjers uit De Lier. Ze hebben echt tot het laatste toe gestreden, maar een overwinning behoorde helaas 
niet tot de mogelijkheden. Maar, de strapworpen hadden we nog voor de boeg en we gaven de moed nog 
steeds niet op !  Geweldig, wat een doorzettingsvermogen !! Alle complimenten voor Mandy en onze 5 jonge 
talenten uit De Lier. En dit wierp haar vruchten af, want de strapworpen hebben we dan ook met 5-2 
gewonnen !  Nu op naar volgende week wederom tegen ONDO F1 ! We kijken er nu al naar uit ! Kom maar 
op ! 
Groetjes van Bas en Ellen 
 
 
Valto F2 
Vandaag onze 2e wedstrijd in de zaal, tegen Ondo F2. 
Helaas moesten we het zonder Veerle en Jade doen. Gelukkig kregen we versterking van Tim. 
Binnen 1 minuut stonden we al op achterstand. Gelukkig zorgde Amber meteen daarna voor de 1-1 en een 
paar minuten later scoorde Amber nog een keer. 
1-2 voor Valto! Dat leek een goed vooruitzicht! Helaas was deze voorsprong maar van korte duur, want het 
was al snel 5-2. 
Tim kwam er in als super speler. Helaas hebben we de hele wedstrijd een super speler nodig gehad, want 
we bleven ver achter staan. 
Het was al gauw 7-2. Gelukkig scoorde Jennifer, waardoor we op 7-3 kwamen. 
Vervolgens heeft Tim nog 4 doelpunten gescoord! We waren erg blij met hem als invaller. 
Helaas konden we ondanks de 7 mooie doelpunten niet voorkomen dat we verloren hebben met 18-7. 
Iedereen heeft wel keihard gewerkt en super goed zijn/haar best gedaan!! 
  
Groeten Amber en Michelle 




